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Ce e cu dreptul de educație 
în limba maternă?

De ce să vorbim iarăși dacă nu 
de ceea-ce ne preocupă mai mult în 
momentul de față, de isprăvile „manei 
libere", de er oul lor și de fariseismul 
ne mai pomenit, cu care acesta își 
introduce acțiunea menită a distruge 
școalele noastre și a da o lovitură 
mortală culturei naționale a. milioane
lor de cetățeni, cari nu se țin de rassa 
dominantă.

La început, când s’a inaugurat 
vileagui unguresc poreclit constitu
țional, cei dela putere ne mângăiau 
pentru ceea-ce am pierdut în urma 
transformărei dualiste, mai ales noi 
cei din Transilvania, dicându-ne: „Fiți 
liniștiți, căci v’am lăsat școala și bi
serica. Pe terenul acesta vă puteți 
bucura de cea mai largă autonomie 
în urma legilor dela 1868. N’aveți 
decât să vă folosiți de ea cu prisos 
în interesul culturei voastre ! “

Putea să fie așa măcar în parte, 
dacă se țineau de cuvânt cei-ce ne 
mângăiau și ne promiteau, că ne vom 
simți, pe globul unguresc, guvernat 
de aci încolo de ei, ca în sânul lui 
Avram. Dar nu numai că nu s’au ținut 
de cuvânt, ci, în proporția în care-și 
întăriau poziția lor, au lucrat fățiș 
pentru a zădărnici cât numai a fost 
cu putință desvoltarea culturei noastre 
naționale. A fost dară cea mai mare min
ciună când au afirmat, că pe terenul 
autonomiei bisericești-școlare nu ne 
vor stinghiri de loc, dar politica să 
li-o lăsăm în grija și pe seama lor.

Lovituri și atentate nenumărate 
ne-au dat să cunoaștem cu cine avem 
de-a face și, dacă am fi știut să tragem 
la timp învățătura de lipsă din pur
tarea guvernanților unguri față de noi, 
poate că n’am fi condamnați astădi 
să vedem cu ce surâs cinic adversarul 
vine să dea o lovitură de moarte în
vățământului nostru românesc.
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(I)

Sânge pentru sânge.
Povestire da’matină. — De Ivim Novitf.

Pe înălțimea masselor de munți ple
șuvi, ce împrejmuiau cea mai măreață 
îmbucătură a basinului suddalmatin dela 
Cattaro, Baja di Risano, la marginea unei 
stânci colțuroase, care se 'proiecta nemij
locit peste orășelul maritim de acelaș nu
me, se opri o mică caravană de Morlakki.

In arșița soarelui de după amiazi 
urcase drumul stâncos, ce ducea spre 
Ubalac, și acum făcea pregătiri să se așeze 
la umbra unui colț de stâncă.

Pe când femeile ușurau măgarii de 
sarcina lor, bărbații din caravană, bă
trâni și tineri, își răzimeau cu îngrijire 
puștile lungi de stâncă și urmărind cu 
nepăsare activitatea femeilor, se lungiră 
pe pământul pietros.

Grupa oferi a un tablou puțin atră
gător, însă cu atât mai pitoresc. Femeile 
negricioase erau îmbrăcate cu sarici de 
lână deschisă, cari atârnau dela umeri 
pănă ia glesne. In picioare purtau opinci 
legate cu curele în colori variate, iar pe 
capetele încadrate de păr negru ca corbul, 
purtau barete legate în forme de cârpe,

Eroul (jilei, ministrul de culte și 
instrucțiune publică, care a dovedit 
că știe se useze așa de bine de „mâna 
liberă", mai bine chiar decât antece
sorul său din ministeriul de „trabanți", 
declară, în același moment în care 
prezentă camerei proiectele sale de 
lege, prin cari pune cuțitul la gâtlejul 
susțiitorilor școalelor noastre și soartea 
acestor școale o face atârnătoare dela 
liberul arbitriu al stăpânirei ungurești, 
declară, (jicem, c’o nonșalansă5! și 
c’o liniște flegmatică ca și când nu 
s’ar fi întâmplat nimic, că „concetățenii 
noștri nemaghiari nu vor fi alterați 
în dreptul lor de a-și crește copiii în 
limba maternă."

Ce fariseism rafinat a vorbi de 
drept și de esercitarea lui neîmpede- 
cată când bine ști că de ori ce poate 
fi vorba numai de aceasta esercitare 
nu. Ori nu este mai mult ca inve- 

, derat că proiectul de lege prezentat 
de Apponyi în chestiunea școalelor și 
învățătorilor confesionali tocmai la 
aceea țintește ca să facă cu nepu
tință creșterea în limba maternă a 
copiilor nemaghiari, înlocuind’o per 
fas et nefas cu creșterea în limba 
maghiară.

Formal s’ar părea, mai ales pen- 
1 tru cei ce nu cunosc împrejurările 
, reale în cari trăim, că le-au rămas 
confesiunilor nemaghiare dreptul de 

j a dispune în privința educațiunei în 
școalele lor, dacă vor împlini condi- 
țiunile ce li-se pun. Dar ce fel de 
condițiuni sunt aceste ! Sunt condi- 

I țiuni imposibile, despre cari cel ce le 
| pune știe înainte că nu vor putea fi 
împlinite, mai ales după ce aceasta 
împlinire va atârna în parte mare 
dela el.

Se pune între altele condițiunea 
ca susțiitorii școalelor să plătească de 
aci încolo învățătorilor lor minimul 
salarului de 1000 coroane, pe când 
pănă acuma minimul a fost numai

De sub saricile cu cute late se iveau 
jachetele lor de colori strigătoare, de cari 
atârnau decorații de metal în forme ciu
date Era un fel de îmbrăcăminte de săr
bătoare, căci ele plecaseră cătră orășelul 
de mare la târg, eveniment ce rar se în
tâmpla. Aici își duceau fructele și produc
tele din sărăcăciosul lor agru, dându-le în 
schimb pentru vin, stofe și alte articole 
folositoare la căsnicia lor.

Bărbații și băieții purtau fustanele 
albastre de lână dură, strânsă pe trup, 
jachete brodate fantastic, iar peste mijloc 
șerpăre de arme împodobite cu aramă gal
benă, cu iatagane ascuțite și pistoalele 
arangiate frumos.

Pe când unele dintre femei împărțiau 
bucatele de mălai și ceapă crudă, care 
erau primite cu lăcomie și recunoștință 
unanimă, cea mai bătrână deslăcu un bur
duf cu vin, turnându-1 în cucurbete cu 
gâturi strâmte, ce curând se strecurau 
dela gură la gură.

»Cântă-ne una bătrâno l« zise gălăgios 
un bărbat cu mustață încărunțită. »Un 
cântec veselie și-i întinse femeii vasul 
cu vin.

Bătrâna înghiți cu poftă din vinul 
oferit și ștergându-și cu mâneca buzele 
înroșite de Vin, începu în tonuri prelun
gite, monotoane, să cânte :

Strugurul ne ademenește de sub vița de vie 
Vinul ne stâmpără gâturile setoase 

de 600 coroane. Știm cu ce mare 
greutate s’a putut corespunde în parte 
numai, nu peste tot de cătră comu
nele noastre bisericești cerințelor legei 
dela 1893, care a stabilit minimul de 
600 coroane.

Ce-o să poată face acum comu
nele noastre când minimul și quin- 
quenalele, ce se pretind în noul pro
iect de lege, sunt aproape îndoit mai 
mari? Dar se va $ice, dacă n’au bani, 
susțiitorii școalelor n’au decât să ceară 
dela guvern și li se vor da. Așa este, 
legea se aduce chiar pentru aceea ca 
să li se dea cât mai multe asemeni 
ajutoare ca întregire. Dar în ce con
dițiuni? In condițiuni cari sunt sino
nime cu renunțarea susțiitorilor școa
lelor la dreptul lor de a dispune în 
cercul lor autonom. Ministrul dă bani 
dar în schimb vrea să fie el stăpân 
peste învățătorul care-1 ajută. Și nu-i 
destul cu atât, ci mai vrea ca școala 
să-și schimbe menirea și în loc să fie 
o adevărată mamă, care să-și crească 
copiii în limba maternă, ea să devină 
slujnica nizuințelor de maghiarizare.

' Toate aceste pentru ajutorul ce-1 pri
mește învățătorul din aceeași visterie, 
la care contribue toți cetățenii fără 
deosebire, și din care au drept prin 
urmare să pretindă să fie ajutorați, 
fără a li se cere 8ă-și jertfească limba 
și conștiința națională.

Unde rămâne în asemeni împre
jurări dreptul cetățeanului nemaghiar 
de a da copiilor săi — cum afirmă 
Apponyi— creșterea fundamentalăîn 
limba maternă? Cum s’ar putea face 
această educațiune și numai față cu 

, dispoziția, după care să stabilesc pe
depsele în cazul instrucțiunei nesufi
ciente în limba maghiară? Cum s’ar 
putea să fie instrucțiunea în limba 
maternă suficientă când cele mai grele 
pedepse și consecențe o stânjenesc 
fiind-că pretind să se dea cea mai 
mare și nelimitată îngrijire instrucți
unei limbei maghiare? și când învăță

Trei femei șed în căsuța din gradină 
G-lnc luc, glue.-luc etc.

Ur.a-și bea îovălitoarea
A doua un inel de aur scump 
A treia bea de două de trei ori 
își bea chiar pe bărbatul său 
Gluc-luc, gluc-luc etc..

>Gluc-luc!« repetă bătrânul cu voce 
răgușită, »cât timp mai este vin prin bur
dufuri, să ne înveselim l« El strecură din- 
tr’o curcubetă restul prin gâtlej ; apoi 
scoase dintr’o învălitoare veche de lână 
un bracco și începu să cânt6 în tonuri 
melancolice despre frumseța munților, 
despre inimici, cari în aceste regiuni săl
batice înainte cu un deceniu au fost în
vinși de ropețite-ori, despre gloria și fap
tele eroice ale moș-strămoșilor.

Cu însuflețire mută îl ascultau flăcăii 
ce ședeau la picioarele iui și când sfârși 
cu un lung oftat, îl rugau cu insistență să 
le vorbească de propriele sale fapte vitejești.

Lung își odihni bătrânul privirea spre 
regiunea stâncoasă, în urmă arătă cu ciu
bucul lui negru, afumat, înainte spre abi
suri, istorisind tineretului cum întreaga 
țară lua armele în mână. El le arată locul, 
unde puștile bubuiau, le descrise cum cu 
cea mai mare îndârjire se luptau pas de 
pas, pănă frații din munți abia mai pu
tând ținea pept cu preponderant^ inimică 
își luară refugiul la ultimul mijloc: bom- 

torul, care primește ajutor, este prins, 
ca musca într’o mreajă de paianjin, 
prin dispozițiile polițienești despre „di
recțiunea dușmană statului", pe care 
le poate suci fiecare slujbaș al mi
nistrului cum vrea?

Nimic nu poate fi mai pernicios 
pentru desvoltarea și consolidarea 
unui stat decât dacă în numele lui 
se propagă pe față neadevărul și fă
țărnicia chiar de cătră aceia, cari, ca 
ministrul Apponyi, în primul rând sunt 
chemați și datori a le combate.

Din dieta ungară. In ședința de eri a 
fost primit în a treia cetire proiectul de 
lege privitor la orfanii și văduvele milita
rilor. A urmat apoi propunerea comisiunei 
de imunitate, care nu vede în afacerea 
Lengyel o violare a imunității acestuia. 
Dieta primește propunerea comisiunei.

Astăzi, Marți, dieta nu ține ședință 
fiind miniștrii întruniți într’un conziliu, 
care se va ocupa cu mai multe cestiuni 
importante.

Din camera română. In ședința de 
Sâmbătă a camerei s’a votat în total pro
iectul de lege asupra posițiilor ofițerilor. 
In aceeași ședință s’a dat cetire mesagiu- 
lui regal, prin care d-1 loan Lahovary, mi
nistrul de domenii, este însărcinat cu in
terimatul ininisteriului de externe până la 
numirea unui titular.

Alți oameni, cu alte idei
treime să vină....

(ss)... Din destăinuirile, cu cari sunt 
pline foile maghiare, se adeverește tot mai 
mult, că Kossuth, care neagă pănă acum, 
și Bela Barabâs, care nu neagă, au ne
gociat prin născocitoriul planului de îm
păciuire a coaliției cu coroana, prin Mdray- 
Horvath, mai întâiu cu fostul ministru 
VOrds, apoi cu cel mai urgisit >trăbant«, 
cu Kristoffy, numai ca s’ajungă la putere, 
a fost vorba chiar să se formeze un mi- 
nisteriu din trei independiști și trei libe- 
berali — după afirmarea unor foi chiar 
trei progresiști, adecă aderenți de ai »tra- 
banți)or.< Condițiunile puse de trabanți și 

i bardarea cu pietrii, de cari erau cu sutele 
I grămădite la marginea abizului. Și când 
inimicul se văzu tot mai mult amenințat, 
o luă la goană spre vale. Pe când arăta 
cu mâna spre vale, observa el un călător, 
care tocmai urca serpentinele.

Intr’aceea femeile își adunaseră ba
gajul și îl încărcară din nou pe măgari. 
O voce răgușită îi atrase bătrânului aten
țiunea la poziția soarelui și mai aruncând 
o privire scrutătoare asupra călătoriului, 
ce se apropia, își luă armele și dădu sig
nalul de plecare.

In pas măsurat caravana se puse în 
mișcare din nou pe calea îngustă mărgi
nașe, printre blocuri de stânci sbiciuite de 
vremuri.

Abia puteau să aibă în urma lor un 
drum de o jumătate de oră, când de din
dărăt un strigăt prelung se auzi.

Bătrânul se opri și ascultă. >Pe sfân
tul Antonie!« strigă el, »șt,iam eu că e 
unul din Ubalac!« și cu voce aspră dădu 
acelaș signal.

In scurt se apropiă un tînăr înalt, 
ținând în mâna dreaptă un ciomag iar în 
stânga o straiță.

— »Fala Isuse — (Lăudat fie numele 
lui Isus)!«, salută el pe cei cari se opriră 
locului.

— »[J vick — (în vecinicie)!«, răs
punseră cei mai din apropiere. 



Pagina 2. GAZTEA TRANSILVANIEI. Nr. 34.—1907

primite de Kossuth au fost și sunt: des- 
copcierea postulatelor naționale maghiare, 
votarea trebuințelor armatei, a budgetului 
și a recrutărei ordinare, ratificarea con- 
vențiunilor comerciale cu străinătatea, ab
solutoriu pentru guvernul strabanților* și 
desdăunarea acelor oficianți, cari au primit 
funcțiuni dela trabanți,în fine crearea legei 
electorale pe baza votului universal.

Partidul lui Andrassy, constituționa- 
liștii, și clericalii, partidul așa numit po
poral, du fură luate în considerație la 
formarea noului ministeriu, deoarece aceste 
partide nici că voiau să audă de votul 
universal. N’ajunse însă Fejervari și Kris- 
toffy bine la Viena cu acest plan de îm
păciuire, când se repezi fostul ministru de 
justiție Polonyi după ei și le aduse din 
încredințarea acestor două partide decla- 
rațiunea că și ele primesc votul universal 
și vor să între în ministeriul de transiție.

La guvernanții noștri merge dară 
cum se vede, pofta de putere înaintea 
principiilor, iar puterea câștigată ei o în
trebuințează în mod egoistic și neconștien- 
țios. De ce să te miri dară, că miniștri 
declară în fața dietei, că ei nu vor să ese- 
cute legi sancționate, că iau în bătaie de 
joc abuzurile săvârșite la alegeri de de- 
putați, dacă aceste abuzuri se comit față 
de cetățenii nemaghiari, că ministrul An
drassy, care are singurul mare merit de 
a fi fiul tătâne-său, numește gălăgie in
terpelarea unui bărbat de valoarea deputa
tului Brediceanu în cauza volniciilor dela 
alegerea din Bocșa, că în loc de a ordona 
cea mai severă cercetare, acel ministru 
își permite gluma aplaudată de voinicoșii 
săi partisan! (precum e sfântul așa și tă
mâia) de a declara că după rapoartele 
primite dela organele oficioase, la acea ale
gere toate au decurs în cea mai esem- 
plară ordine. Doară aceia, cari sunt vino- 
vați de abuzuiij și aceștia sunt față de 
candidații naționaliști totdeauna organele 
oficiale — nu vor raporta d-lui ministru, 
că s’au comis abuzuri — și că făptuitorii 
sunt ei.

Așa de serios se iau în Țara ungu
rească legile, datorințele și scutirea drep
turilor cetățenești chiar și de miniștri. 
D’apoi de ceilalți potențați mai mărunți 
din comitate 1

Cei ce șed szi în guvern, fiind-că 
poartă numele părinților lor, nu vor scoate 
carul statului din glod, ci-1 vor înfunda și 
mai mult. Alți oameni cu alte idei, se
rioși, pătrunși de înalta lor chlemare și de 
principiile dreptății și demnității omenești 
și cetățenești trebue să ajungă, și încă cât 
de îngrabă, la cârmă, dacă este ca țara 
să scape odată de a fi jucăria unor oly- 
garchi și gentry ușori la socoteală și pu
țin scrupuloși în lucrurile cele mai pon- 
deroase și față cu interesele cele mai vi
tale ale ei.

Zică cine ce va voi, dar șovinismul 
și-a păpat pâri ea. Cu el mai poți secera 
aplauze Ia biet poporul maghiar scurt vă
zător, poți intra chiar și în dietă ca de
putat și poți trece acolo de mare patriot 
în ochii mulțimei de nule, cari — după 
cum mărturisesc foile maghiare înseși — 
s’au strecurat la ultima alegere în dietă; 
dar a ferici țară și popoare — nu.

— »N’ați primi pe-un nou tovarăș în 
calea voastră?*, întrebă străinul, pe când 
pe fața lui se ivi un surîs viu plin de aș 
teptare. Chipiul trântit pe o ureche carac- i 
teriza pe recrutul de marină. »Pariez, că | 
noi avem aceeași țintă*.

— »Și mie-mi părea*, răspunde bă
trânul.

— >Iuro Milogej, bătrânule ; auzi, eu 
te cunosc — tu aveai odinioară cei mai 
ageri ochi în tot satul*, începu străinul 
răzimându-se de măciucă.

— >Pe sfântul Antonie*, esclamă 
acesta, >și mie mi s’ar părea, că te cu
nosc, și zău —»

— »la-n gândește-te, îți voiu ajuta 
să-mi dai de urmă Nu mai ști, că înainte 
cu șase ani au fost recrutați trei flăcăi din 
satul nostru ? Ei s’au fost hotărît pentru 
marină și au plecat la Pola. Până acuma 
s’au întors numai doi.*

— >Este Ivan, feciorul lui Ovreno- 
wici«, se auzi o voce femeiască.

— »Ați gâcit, acela suntl*, zise tî- 
nărul, lăsând să-i cadă jos ciomagul 
și întinzând mâna bătrânului, care i-o scu
tură cu putere; apoi veniră și ceilalți băr
bați și femei, spre a saluta pe noul venit.

— »Cum s’a schimbat tînărul de odi
nioară*, mormăi bătrânul clătinând din 
cap. »Vezi, dacă ai lipsit atâția ani, și te-ai 
dus în străinătate, apari așa ca un om cu 
alte purtări ca noi.

Proiectele lui Apponyi.
^Telegraful Român* din Sibiiu începe 

publicarea in estenso a proiectului de lege 
despre raporturile de drept și salarele în- 
vățătoreștî la școalele comunale și confe
sionale prezentat de contele Apponyi în 
cameră, promite că va reveni asupra păr
ților sale vătămătoare pentru autonomia 
bisericei și pentru școala română și în
cheie cu următoarele cuvinte : >Primejdie 
mai mare n’a amenințat nicî-odată bise
rica și școala noastră, ca cea cuprinsă în 
legea contelui Apponyi. Proiectul acesta 
de lege e, după convingerile noastre, mult 
mai jignitor pentru noi, de cum era ne
fericitul proiect al fostului ministru Ber- 
zeviczy, și el înseamnă nimicirea cu desă
vârșire a școalei române. Cei în drept si
gur vor lua din vreme măsurile de apă
rare, și vor face ca primejdia, dacă numai 
se poate, să fie delăturată*.

e
„Sieb. d. Tageblatl* vorbind de legea 

lui Apponyi z'ce, între altele : >Ce înseamnă 
pentru comunele noastre rurale săsești, 
cari sărăcesc din ce în ce mai mult, earl gem 
sub sarcina colosalelor dări și sunt slăbite 
și prin emigrarea în America, dacă de aci 
încolo vor fi constrânse a plăți învățăto
rilor lor un salar minimal de 1000 coroane 
și șease quinquenale, cari în decurs de 30 
de ani fac earăși o miie de coroane — ce 
însemnează aceasta, o știu ș’o pot spune 
cu întristare multe din cassele bisericești 
ale Sașilor. Și minimul stabilit de legea 
dela 1893 abia l’au putut presta comunele 
noastre mai sărace, cum vor putea aceste 
comune să plătească acum cu 400. bOO 
pănă la 900 coroane mai mult, nu putem 
pricepe astăzi. Sute de mii de coroane vor 
cădea în sarcina poporului și bisericei noa
stre, sarcină, care te dbboară numai gân 
dindu-te la ea«.

Cum se uneltește contra scoalelor
> 9

noastre.
Din Ciceu-Cristur Febr. a. c.

In nr. 7 din 14 Februarie a. c. al 
foaiei oficioase sVarmegyei K6z6let« din 
Deș se încheie un fel de dare de samă asu
pra stărei cultuiale din comitatul Solnoc- 
Dobâca sub titlul »Kulturkdpek*.

Cu durere constată domnii dela »Vâr- 
megyei Kbzelet* cauzele stagnării cultu
rale din acest comitat. Și știți cine sunt 
cauza acestei stagnări culturale? Nime al
tul decât confesiunile cu școlile și învă
țătorii lor, pe cari amintita foaie nu se 
sfiește a-i descrie în colorile cele mai negre 
și micinoase.

Astfel despre învățătorul din Ciceu- 
Cristur scrie următoarele »A csicsdkeresz- 
turi tanitb mdg azt sem tudja bogy mikor 
sziiletett es hol tanitott eddig. fîiielejtette 
szegeny*. (^învățătorul din Ciceu-Cristur 
nici atâta nu știe când s’a născut și unde 
a instruit pănă acuma. A uitat săracul*) 
Asta-i ceva nou și mă mir cum de inspec
torul din Dej sufere să se scrie așa ceva 
într’o foaie, care după cum însăși afirmă 
>răspunde provocărilor venite dela inspec
tor și din alte locuri*.

Doară numai alaltăeri vorbia notariul 
nostru Dr. Daday Ferencz, că a primit în

— »Nu e mirare! Te schimbi, când 
șase ani de-arândul și zilnic te afli sub 
disciplină severă și sub pedepse aspre*, — 
și o brazdă întunecată se ivi la cuvintele 
acestea pe fața tînărului bărbat. >La re
cruți nu e tocmai ca acasă la părinți*.

— >Cred«, zise bătrânul, pe când băr
bații și femeile se aranjau de plecare, iar 
cei doi le urmau. »In Ubalac nu s’a mai 
văzut de mult un om așa de fericit, ca 
Milan Smolojev, când s’a reîntors acum sunt 
doi ani la vaira părintească*.

— »Și celalalt?*
— »Nicolai Guska? — Acela n’a stat 

mult pe acasă, s’a înrolat ca Roudar (sen
tinelă pentru siguranța țărănimei).

— »Noroc-ul lui, să nu-mi fi ieșit 
cumva în cale*.

— >Te-a denunțat vr’odată?*
— >E un miserabil, un denunciant 

fals. Nu v’a spus nimic Milan despre el?<
— >Ne spunea, și lui Niculai îi contra

zicea tot-deauna. Dar el avea totdeauna 
gură mare. Spunea că tu ai purtat vina 
la întâmplarea aceea nenorocoasă, prin 
amorul tău și prin neprevederea ta*.

— »Ceamor?« isbucni furios tînărul, 
apoi îl năpădi un rîs cu hohot. »A fost o 
istorie între capete înfierbântate... o prostie*.

(Va mina.; 

sărcinarea din partea inspectorului să mij
locească contopirea școalei române din Cris- 
tur cu cea de stat. Însumi am auzit pe 
notariul sfătuind pe învățătorul român din 
loc, ca să stăruie alăturea cu el pe lângă 
Cristureni pentru alipirea școalei la cea de 
stat și-l asigura că la caz de succes ni
meni altul nu va ocupa postul de al doilea 
învățător de stat decât el. Dar numai dacă 
va sprijini cauza. Această promisiune o fă
cea notariul la îndemnul inspectorului, după 
cum însuși a mărturisit de repețite ori. In 
urmă însă s’au convins atât notariul cât și 
inspectorul, că nu se află așa ușor coadă 
de topor între Românii noștri. Iar când d-1 
George Isaiu preotul local nici n’a luat 
baremi în samă propunerea notariului de 
a conchema senatul școlastic spre a decide 
în cauza aceasta, inspectorul și ai lui vă
zură că și de astădată contopirea școalei 
românești cu cea de stat rămâne un pium 
desiderium.

Totuși e interesant, că d-1 Gonczi Fe
rencz, inspectorul din Dej află pe un om 
demn de a funcționa ca învățător de stat, 
dacă ar fi aplicat să-i servească ca coadă 
la topor, iar de nu acesta devine obiectul 
celor mai mârșave și ticăloase calomnii.

Și pentru a scoate la mai mare lu
mină intrigele ce necontenit se țes contra 
școalei noastre voiu aminti și cele petre
cute la alegerea de învățător din anul ace
sta. Cu această ocaziune Dascal Simion, 
subprimariul a fost cel dintâiu, care și-a 
ridicat glasul contra alegerei, zicând că 
nu-i de lipsă dascăl și școală românească, 
că doară este școală de stat. Alegerea a 
rămas zădărnicită, căci alesul a abzis. A 
doua zi vedem pe sub-primar însoțit de 
10—15 mueri — bărbații har Domnului 
nu se lasă seduși de el — prezentându-se 
înaintea d-lui Dr.Torma, fostul vice-span cu 
jalba că lor nu le trebue >dascăl românesc 
că n’au de unde să plătească 600 coroane, 
că-i satu sărac. Poate că ar avea drept 
dacă în cele 600 coroane nil s’ar socoti și 
venitele cantorale, dar așa pe cei din cl. I. 
cari plătesc mai mult cad numai câte 3 
cor 60 b. Alegerea s’a făcut din nou și 
resultatui se poate muițămi numai voinței 
de fer a d-lui Isaiu, care cu câțiva oameni 
cu tragere de inimă pentru limbă și școală 
a știut să taie calea ori-cărei uneltiri ve
nite din afară.

Să revenim la deputațiunea de muieri 
a sub-primariului. Nu vreau să învinuesc 
pe fostul vice-șpan, că ar țese intrigi con
tra școalei noastre. E de mirat însă, cum 
de deputațiunea s’a prezentat chiar înain
tea Iui și de unde a avut sub-primariul 
instrucțiune să facă aceasta, căci el de ca
pul lui nu-i capabil nici de lucruri mai 
mici. Acestea nu le știu dar știu că Das
căl S. e sub primar din grația fostului vice- 
șpan și că el mi-a spus că un domn mare 
l’a însărcinat puindu-i în vedere o remu- 
nerațiune bună, să caute vre-o 40 de oa
meni la cari să nu le trebuiască nici școală 
nici învățător românesc. Că cine i domnul 
acela n’a voit să-mi spună, dar totuși cred 
că ori cine presupune de cine trebue să 
ne ferim.

De bună samă acela trebue să fie un 
om cuminte, care ne cunoaște și care știe 
că »de lupta pe față nu fug bărbații însă 
în curse cad și eroii*.

Cu ochii în patru să fiți Români căci 
nu numai la noi sunt, de aceștiaI

G. M.

Cronica din afară.
Importante deelarațiuui ale împăra

tului Wilhelm. împăratul Wilhelm a pri
mit Duminecă în audiență pe președinții 
Reichstagului. împăratul și-a exprimat bu
curia asupra rezultatului alegerei, în care 
a triumfat ideia naționalistă, ceeace de si
gur va avea răsunet și în străinătate. A vor
bit apoi de svotul universal* spunând că 
nu au dreptate acei cari atacă votul ob
ștesc. Lui i se datorește faptul că atacu
rile socialiștilor au rămas fără efect de 
îndată ce s’au unit în contra lor toate 
partidele. A vorbit apoi împăratul despre 
partidul centrului și a spus că episcopatul 
s’a purtat în mod amical cu guvernul. Ve
nind vorba despre situația politică externă 
împăratul Wilhelm a spus că relațiunile 
Germaniei cu toate puterile sunt bune și 
că în momentul de față nu e nici un pe
ricol pentru pacea europeană.

Conflictul vamal între Serbia și 
Austro-Ungaria. Skupcina sârbească dis
cutând Sâmbătă tratatul de comerț cu 
Franța, fostul ministru Drascovici, a ac
centuat necesitatea incheierei unui tratat 
de comerț cu Austro-Ungaria, exporta- 
țiunea vitelor în Italia și Egipet neputând 
înlocui exportul în Austro-Ungaria. care 
dă prețuri mai bune pentru vite. întreaga 
politică comercială a guvernului a spus 
oratorul, a dovedit un bilanț negativ. (A

plauze la stânga). Deputatul Stanko Pe- 
trovici strigă atunci: >Ai vorbit ca și cum 
ai fi fost plătit de Austria l Se produce un 
mare tumult. D Drascovici cere vicepre
ședintelui satisfacțiune. Ședința trebue sus
pendată din cauza tumultului. La redes
chiderea ședinței Petrovici își retrage cu
vintele ofensăroare.

Ministrul finanțelor declară că guver
nul vrea să încheie un tratat de comdrciu 
cu Austro-Ungaria dar numai pe o bază 
exclusiv economică, dar nu știm dacă Au
stro-Ungaria voiește să încheie un tratat 
pe aceste baze dacă ne închide fruntariile. 
Adversarii vor par’că să spună că Serbia 
nu poate exista fără piața austro-ungară, 
aceasta este inexact; exportul Serbiei va 
spori perfect fără Austria. De pe acum sl- 
tuațiunea economică a Serbiei este favora
bilă ceeu ce se dovedește prin cursul hâr
tiilor sârbești, prin lipsa agiului și prin 
echilibrarea budgetului. Guvernul va face 
tot posibilul pentru a desvolta exportul. 
Prețul vitelor obținut în Egipt, Italia, Mal
ta sunt aproape aceleași ca cele date la 
Budapesta. Serbia dispune actualmente de 
30 pieți. pe când înainte nu dispunea de
cât de piața Budapestei.

Chestiunea evreiască în Rusia. Sci
ziunea dintre monarchists și octobriștii 
din Rusia a fost produsă mai ales din 
cauză, că cei din urmă recunoscuseră ega
litatea tuturor locuitorilor din Rusia, și prin 
urmare și a Evreilor. D-1 Alexandru Sto
lypin, fratele primului ministru rus, mem
bru al comitetului central al partidului do 
la 30 Octomvrie, se silește să aducă o în
țelegere între aderenții săi și între monar- 
chiștl. Ei scrie în >Nowoe Wremja* urmă
toarele :

»ln ce moment nefast și cine a pu
tut să vă sfătuiască să ridicați în ajunul 
alegerilor această discuțiune afurisită cu 
privire la Evrei? Nu înțelegeți, că numai 
o Dumă revoluțiunară ar puteasăpună la 
ordinea zilei chestiunea evreiască. Nu pri
cepeți că o Dumă moderată, înainte de a 
aborda chestiunea evreiască, ar trebui să-și 
îndrepte atențiunea asupra a o sută de 
alte probleme de o importanță tot așa de 
mare și a căror rezolvare nu numai că nu 
s’ar efectua în cinci ani, dar nu s’ar realiza 
nici peste 15 ani*.

Mărturisirea aceasta este foarte in
teresantă, deoarece d-1 Al. Stolypin este 
considerat în Rusia ca ecoul primului mi
nistru, fratele său, și afară de aceasta a 
fost cel mai mare reprezentat al partidu
lui de la 30 Octomvrie.

Neînțelegerile americano-japoneze. 
In conferința pe care a avut’o președin
tele Roosevelt cu autoritățile californiene, 
acestea au consimțit să deschidă școlile 
albilor elevilor japonezi de îndată ce Con
gresul federal va vota legea asupra imi- 
grațiunei, care va esclude pe lucrătorii ja
ponezi dm America și din coloniile ei. Ca 
să grăbească votarea amendamentului ace
stei legi, președintele Roosevelt va convoca, 
de va fi nevoe. congresul în ședință extra
ordinară la 4 Martie viitor. Se pare că 
unele state ale Americei au dat mandat 
reprezentanților lor în Senatul și în ca
mera din Washington, ca să voteze împo
triva amendamen ului la legea imigrațiu- 
nei, deoarece amendamentul lovind nu nu
mai pe lucrătorii japonezi, ci și pe toți 
străinii în genere, ele ar fi împiedecate 
să șl recruteze din afară muncitorii .negri, ( 
de cari au nevoe în multe cazuri. Dar a- ‘ 
ceste state nu alcătuesc decât excepțiunl. 
E probabil că președintele Roosevelt va 
reuși să facă să se voteze amendamentul 
cu toată opoziția lor, adrpsându-se mai 
ales patriotismului național, interesat, ca 
să evite un conflict cu Japonia.ȘTIRILE ZILEI.
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Un serviciu funebru în memoria ge
neralului LahOVary a avut loc Sâmbătă la 
ora 3 după ameazi, în capela română din 
Paris. Arhimandritul Ștefan oficia. Corpul 
generalului a fost transportat apoi la gara 
de est spre a fi dus la 9 seara în România. 
D 1 Fallidres, președintele republicei, d-1 
Pichon, ministrul afacerilor străine, erau 
reprezentați la serviciul divin; d-1 Grig. 
Gh'ka, ministrul României, personalul le- 
gațiunei române, notabilitățile coloniei ro
mâne, mai mulți membrii ai corpului di
plomatic asistau la requiemul. S’a observat 
printre coroanele depuse una a ligei co
merciale franco-române și o coroană a 
condiscipolilor fiului generalului Lahovary, 
la liceul >(uis le Grand*.

Intransigența Patriarhului. ^Românului 
dela Pind* i-se scrie dm Salonic: Prea 
Sfântul Patriarh din Fanar nu s’a mulțumit 
ca să desmintă prin organul »Eclesiastichi 
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Alithia* că nici o concesiune nu se poate 
face aromânilor, ci a trimis și o circulară 
confidențială Mitropoliților din Macedonia, 
prin care îi invită să dea cea mai formală 
tjesmințire svo.nurilor răspândite, cumcă 
Patriarhul ar consimți să cedeze în che
stiunea bisericească a aromânilor. »Nici un 
sfinte Dumnezeule nu voiu permite să se 
-citească românește, zice Patriarhul, cât 
timp eu voiu ocupa scaunul Chrisostomilor«.

Noul atașat militar pe lângă legația 
anstro-nngară din București. »N. Fr. Presses 
află că, căpitanul de stat major Fischer 
von Ledenic a fost numit atașat militar 
pe lângă legațiunea austro-ungară din 
București, în locul colonelului Rosvadovski.

Catastrofa vaporului „Berlin". Din 
Paris se anunță că ministrul Briand a 
comunicat în consiliul de miniștrii, ținut 
Sâmbătă, că a permis Comediei franceze 
să aranjeze o reprezentație pentru a se 
veni în ajutorul familiilor artiștilor, cari 
au perit pe vaporul »Berlin«. Directorul 
teatrului, Claretie, plănuește o mare re
prezentație, la care vor lua parte cei mai 
de seamă literați și artiști.

Din Hoeck-van-Holand se comunică: 
Intr’o magazie a societăței de navigație, 
holando-americane sunt expuse 40 de ca
davre. Magazia a fost preschimbată în ca
pelă și îmbrăcată în crep negru. Cadavrele 
sunt acoperite cu pânze albe așa ca să nu 
se vadă părțile mutilate ale corpurilor. 
Fiecare cadavru poartă o ramură de palm 
cu trandafiri albi. Cu deosebire mișcătoare 
este presența unui mic copil, care ține 
Îmbrățișat cadavrul bucătarului vaporului. 
Copilul a fost încredințat bucătarului la 
Londra.

Din Berlin se anunță că soția artistu
lui de operă Otto Dar, care a murit în 
catastrofa dela Hoeck-van-Holland, și-a 
pierdut mintea când i-s’a comunicat știrea 
catastrofei.

Copilul miraculos Paul Kauttmaun va 
da în zilele de 2 și 3 Martie n. a. c. câte 
un concert în sala hotelului »Europa< din 
Brașov. Micul violinist se bucură deja de 
un renume european. Ziarul »Sieb. D.Tage- 
blatt«, scriind despre concertul dat la Sibiiu, 
zice între altele: Micul artist e un copil 
frumușel și simpatic, în etate de 8 ani. 
In ce privește puterea, temperamentul și 
technica lui perfectă, el ocupă un loc de 
frunte între cei mai însemnați violiniști 
ai zilelor noastre. Atragem atențiunea pu
blicului asupra acestui rar eveniment mu
sical.

Societatea de lectură a studenților dela 
gimn. sup. fundațional din Năsăud învită ia 
Serata literară-musicală urmată de dans, 
care se va aranja în Năsăud în sala de 
gimnastică, Sâmbătă în 2 Martie st. n. 1907. 
începutul la 7'/2 oare seara. Prețul întrărei 
de persoană 1 cor. 60 fileri. Pentru copii 
1 cor. Venitul curat este destinat în fa
vorul societății studenților dela gimnaziu. 
Ofertele benevole se vor publica în rapor
tul anual al gimnaziului.

Programa: 1. Cuvânt de deschidere, 
rostit de președintele societății Laiirențiu 
Oanea, stud. în c). VIII-a. 2. »Cantata nr. 1« 
de G. Dima, cor mixt cu acomp. de orhestră. 
3. >Lenore«, baladă de Bilrger, trad, de 
St. O. Iosif, deci, de Alexandru Boboia, 
stud. în cl. VIII-a. 4. »Quartet flnale< din 
opera Rigoletto, de G. Donizetti, orhestră. 
5. Tipuri proiectate cu schiopticonul în
soțite de esplicări date de Laurențiu Oanea, 
stud. în cl. VIII-a. 6. »Dor de sat«, de G. 
A. Dinicu și E. Ștefănuțiu, cor bărbătesc 
cu acomp. de orhestră. 7. »Buzatul la bi- 
serică«, anecdotă de T. Speranța, deci, de 
Atanasiu Georgiu, stud. în cl. VIII-a. 8. 
»Poutpouriu«, de E. Ștefănuțiu, orhestră.
9. »I)oinitorii« de A. Popovici, cor bărbătesc.
10. sMihalache Tremuriciu«, monolog pred, 
de Aurel Bodea, stud. în cl. VIII-a. 11. Hora 
»Carmen« de 1. Mureșianu, orhestră. 12. 
Cuvânt de închidere, rostit de vice-preșe- 
dintele societății Ștefan Dămian, stud. în 
c). Vll-a.

După producțiune urmează dans.

Statistica daunelor de foc din Ungaria 
1a ailUl 1905. In ce privește daunele de toc 
anul 1905 se prezintă ceva mai favorabil 
decât anul precedent. Pe întreg teritoriul 
Ungariei au obvenit în anul 1905 23,975 
cazuri de foc, cu 2591 mai puține decât 
în anul 1904. Au suferit pagube de foc 
6947 comune cu 779 mai puține ca în 
anul precedent, arzând cu totul 31,553 edi- 
lfi ii în valoare de 45 2 mii. coroane. Dintre 
edificiile arse peste % parte au fost aco
perite cu trestie și paie. Cauza incendiilor 
s’a putut constata abia ia 32% ceea-ce 
denotă că în ce privește sistemul de apă
rare contra focului, țara noastră este încă 
foarte înapoiată. Dintre cazurile dovedite 
o parte au provenit d-n negligență și ne- 
-grije, însă cele mai multe din intențiune 

rea. O împrejurare regretabilă aceasta, 
care indică starea morală a populațiunii 
țării noastre. Cele mai multe cazuri de 
tăciunărie s’au întâmplat în comitatul : Ca- 
raș-Severin 569, Timiș 355, Bihor 125, 
Agram 120, Treiscaune 106 și Cluj 88, 
mai ales în lunile Iulie, August și Sep
temvrie. Cele mai mari pagube au suferit 
comitatele : Pest Pilis-Solt-Kiskun 3 7 mii. 
cor., Szepes 3 mii. cor., Zempldn 1'5 mii. 
cor., Iâsz Nagy-Kun-Szolnok 13 mii. cor., 
Szatmâr TI mii. cor., Torontâl, Szabocs și 
Nyitra de câte 1 mii. cor. Suma desdau- 
nărilor plătite de societățile de asigurare 
în 1905 se cifrează cu cor. 18 6 mii.

Pagini răslețe.
De Gavr. Todică.

— O știre „senzațională11 a ziarelor. — Cine a 
descoperit petele solare ? — Forța pătrun- 

zăjoare a ochianelor.

Te miri ce ziare străine și după ele 
câteva de ale noastre alegeau ieri-alaltăeri 
următoarea nostimadă:

»Din Pittsburg se anunță că profeso
rul Breshear, conducătorul Observatorului 
>astronomic Alleghany, a descoperit mai 
>multe pete în soare de o dimenziune de 
>3 mile și jumătate, cari se află în con
tinuă mișcare. Aceste perturbațiuni cresc 
»paralel cu timpul, în care acul mag
netic arată mai multe oscilații și lumina 
>polară nordică se repetă mai des«.

Esența e deci, că acel profesor ame
rican a descoperit pete în soare de 3 mi- 
luri și jumătate, paralel cu lumina polară 
nordică (sudică nu).

Știrea vrea să treacă drept senzațio
nală, dar constitue un certificat de pau
pertate pentru ziarele, ce o vulgarisează și 
o dovadă tristă despre modul vitreg, cu 
care tratăm științele fizice, dejosindu-le la 
rolul de Cenușotcă.

Intâiu și întâiu e legitimă întrebarea 
că de ce să popularizăm pretinsa sdescope- 
rire« a lui Breshear, ignorând cu desăvâr
șire cercetările epocale, asupra Soarelui, 
făcute de Janssen, la Observatorul din 
Meudon ((lângă Paris), cu începere din 
1876 și pănă azi?1)

De ce e vrednică de amintit »desco- 
perirea< lui Breshear și vrednice de tre
cut sub tăcere observațiile, (nu descoperi
rile) lui Henri Mdmery din Talence (de
partamentul Gironde în Francia), care în 
335 zile mult-puțin senine ale anului 1906 
a putut înregistra 175 pete isolate sau 
grupuri de pete: 67 ivindu-se la marginea 
orientală a Soarelui, 108 formându se pe 
disc; — 86 dispărând pe disc, 39 parcur- 
gându-1 de-a curmezișul, 20 persistând 2 
zile. 20 câte o zi. Abia o zi din Mai și 13 
zile din Octobre a observat Soarele fără 
pete.

Observațiile din urmă ar fi fost cu 
atât mai importante de vulgarizat, cu cât 
Mdmery e unul dm cei mulți, cari urmă
resc activitatea solară în legătură cu me
teorologia terestră și cari sunt convinși că 
în soare se află deslegarea problemei de a 
prevedea timpul pentru durată lungă.

Toată lumea știa, pănă la vestea sus- 
amintită a ziarelor, că petele solare le-au 
descoperit, scurt după inventarea ochiane
lor, lohann Fabricius din Osteel (Kries- 
landa ostică), paterul jesuit Cristofor Schei- 
ner din Ingolstadt și Galilei, prin anii 
1611-12

De atunci încoace astronomii observă 
și înregistrează petele, fiind mai frecvente 
de cum și-ar închipui mulți inși.

Iată de exemplu, suprafața solară pe
tală, esprimată în milionimi ale emisferei 
vizibile, după datele fotografice ale Obser
vatoarelor din Greenwich, insula Maurițiu 
și Indii:
1889 . 78 1897 . 514
1890 . 99 1898 . 375
1891 . . 569 1899 . 111
1892 . . 1214 1900 . 75
1893 . . 1464 1901 . 29
1894 . . 1282 1902 . 62
1895 . . 974 1903 . 280
1896 . . 543

Rostul acestor cifre ne spune, că nu 
este an fără pete solare, și că ele sunt re
gulate de o lege generală, a cărei cauză 
nu e încă aflată, ce le face să crească și 
să descrească periodic urmând un ritm de 
aproape 11 ani. Tot odată sunt aoompa- 
niate de fenomene curioase în magnetis
mul terestru: oscilații neastâmpărate, lu
mini polare, paralizii generale a liniilor te
legrafice etc.

$

') Mai astă-vară scrisei un foileton în „Ga
zeta" asupra acestor cercetări, dar nu s’a aflat 
nici un ziar, care să-l răspândească mai departe-

Mitul englez sau nodul marin core
spunde lungimei unui arc de 1 minută al 
meridianului lățimei mijțocii (45°) și face 
1852 2 metri.

Prin urmare, ziarele trebuiau să știe, 
că 3 milurî și jumătate fac de 3X1852'2 
-4-926'l=6482'7 metri. Adecă nu tocmai 6 
km. și jumătate.

Acum poftească și observe cineva o 
dimenziune atât de neînsemnată la distanța 
de 149 milioane de km., la care se află 
Soarele !

Știința poate că va face, în viitor și 
minunea asta. Deocamdată nici Observa- 
toriul Alleghany, nici Observatoriul Lick, 
nici cel din Nizza, nici cel din Pulkova, 
nici cel din Paris, Potsdam, Greenwich sau 
Viena nu dispun de telescoape atât de 
uriașe, atât de pătrunzătoare.

In sfârșit, de ce să alergăm în de
părtări ?

Petele solare se pot observa cu ochian 
cât de mic. Ba instrumentele de putere 
mică (cu obiectiv de 40—75 m. m. în dia
metru și de putere mijlocie (obiectiv de 
75—240 mm.) sunt preferabile celor mari, 
bine știind că ferbințeala concentrată în 
focarul obiectelor celor din urmă creapă 
în câteva secunde sticlele negre sau bo
netele, ce se adaptă ocularelor pentru a 
apăra ochiul împotriva luminei solare or
bitoare. Tocmai de aceea și Janssen dela 
Meudon, în vestitele sale cercetări, folo
sește un ocbian cu deschizătură de 135 
mm., iar al-de scriitorul acestor șire folo
sește unul de 45 mm., prin care se vede 
destul de grandios globul uriaș, de care 
ne e legată viața.

Geoagiu, 24 Faur 1907.

Dare de seamă și mulțumire publică.
După cum e știut, sReuniunea femei

lor rom. gr. cat. din Făgăraș și jur«, a 
aranjat cu concursul binevoitor al știm, 
d-șoare Elena Pop în presără anului nou 
(Siiivest.ru), o convenire socială pur româ
nească, în sala hotel »Paris< (Sorea).

Succesul rezultatului moral l’au ridicat 
pestfe așteptare în împrejurările, în cari s’a 
întreprins, toate d-șoarele, d-nele și d-nii 
debutanți și debutante; iar succesul rezul
tatului material este meritul d-lor partici
pant și contribuitori. Peste taxă au bine
voit a contribui: Spect. d-nii : Dr. Nicolae 
Șerban deputat, 20 cor., Dr. Tir Perția me
dic, Alexandru Pocol prop., Dr Andreiu 
Micii adv., Lucreția Dr. Micu cassiera reun. 
câte 10 cor., Elisabeta P. Pop președ. reun. 
un ofert de 5 cor., d-șoara Elena Pop un 
ofert de 2 cor., d-na Luiza Făgărășan, vice- 
președ. reun. 3 cor., Dumitru Buștean, cu
rator al Il-lea al biser. gr. cat. 4 cor. 80 
fii., Rev. D-n Vasile Voina protop., Brașov 
3 cor., Emil Bota, pretor 2 cor. 40 fii, 
Traian Streza, comerciant 2 cor., Ovidiu 
Cernea 2 cor., Aurel Pința, loan Berescu 
înv., Andreiu Stroia înv. câte 1 cor., I. De- 
jenar, Nistor Langa croitor, câte 80 fii. 
Ulterior a mai incurs spre acest scop dela 
On. D-n Demetriu Chisierean preot, 3 cor., 
dela d-na Maria Eug. Pop, 2 cor. In total 
s’au incassat 317 cor. 21 b., din cari s’au 
acoperit spesele de 145 cor. 30 b. și a ră
mas profit curat 171 cor. 91 b., care sumă 
s’a adaus la cealaltă avere, ce se află de
pusă spre fructificare.

Comitetul reun. în ședința din 3 Fe
bruarie n. a. c. pe deplin mulțămit de suc
cesul moral și material, trecut peste aștep
tare, își ține de cea mai plăcută datorință 
a exprima recunoștința și mulțămită sa 
primo loco Sp. D-ne Elisabeta Pop, președ. 
reun. carea a fost cea dintftiu care a pus 
pe tapet înființarea și aranjarea convenirii, 
și a conlucrat din toate puterile pentru 
întruparea și realizarea ideii. Asemenea 
exprimă comit, recunoștință și mulțămită 
gingașelor d șoare debutanle Măriți Cer
nea, Virginia Dr. Micu, Lenița Dr. Turcu, 
știm, d-ne Lența Jiga, apoi d-lor Dr. Camil 
Negrea, luliu Cârje, precum și știm, d-șoare 
Elena Pop instructoara debutantelor în ale 
pianului, și d-lor aranjeri Dr. Liviu Pan- 
drea, Dr. Emil Pop, Aug. Pmtea și Ovidiu 
Cernea. Profundă mulțămită și recunoștință 
exprimă comitetul Sp. d-n Dr. Nicolae Șer
ban deputat, care, pe lângă alte jertfe ma
teriale însemnate a binevoit a se îngriji și 
a ne pune la dispoziție brădetul necesar 
pentru decorarea sălii, ce în acel timp nu 
era prea ușor de procurat. In fine comit, 
exprimă mulțămită Știm, d-ne Maria Cer
nea văd. de subjude regiu și Lucreția Dr. 
Micu, pentru sprijinul dat dela început și 
până in fine; în special comit, se simte 
deobligat a fi cu recunoștință și mulțămită 
Sp. familii Dr. Micu, care în cele din urmă 
— căci bolnăvindu-se atât președ. cât și 
v.-președ. reun. — nu a cruțat nici oste
neală, nici jertfe însemnate, numai și nu
mai ca convenirea se succeadă, ceea ce 

s’a și întâmplat, cunoscut fiind de toți ea 
partea leului se cuvine spect. acestei familii.

Făgăraș, 8 Februarie 1907.
Andreiu Stroia, 
notarial reun.

ULTIMI ST1PL
BuClirOȘti, 26 Februarie. In ședința 

de eri a camerei s’a început desbaterea 
proiectului de lege privitor la reorganisarea 
învățământului superior. Dep.Ionel Brătianu 
spune că d. Dissescu ar face bine să re
tragă proiectul de lege la ordinea zilei, 
pentru că așa cum l’a prezentat n’o putea 
face decât cu călcarea legilor existente, 
cari cer ca înainte de a impune un proiect 
de lege Camerei să se consulte consiliul 
general al învățământului și consiliul per
manent. P. Carp este și d-sa de părerea 
d lui Ionel Brătianu și cere ca d. Dissescu 
să îndeplinească mai întâiu formele și apoi 
să readucă proiectul în discuție. Ministrul 
Dissescu răspunde că n’a călcat nici un 
articol de lege și roagă pe d. Ionel Bră
tianu să citească bine articolele citate spre 
a vedea că ele nu se aplică în acest caz. 
Incepându-se discuția generală, Dr. Anghe- 
lescu vorbește contra, iar loan Th. Florescu 
pentru proiect.

Trîest, 26 Februarie. O depeșe din 
Canea spune că toți pasagerii de pe vasul 
»Imperatrix«, căpitanul, ofițerii, afară de 
un mașinist, au fost salvați și transportați 
la Caneea de către staționarele italian, 
francez și grec și de vaporul Loydului 
Castor. Din ech'pagiu sunt 39 de înecați. 
Vasul »Imperatrix« este considerat ca 
pierdut, încărcarea este distrusă.

Paris, 26 Februarie. Ministrul 
afacerilor străine Pichon, a rostit la 
un banchet un discurs în care a zis 
că de 30 de ani Republica se silește 
cu perseveranță și succes să apere 
și să mențină pacea lumei, contrac
tând alianțe și legând relațiuni pu
ternice. Ministrul a conchis că situa- 
țiunea externă este pe deplin liniști
toare.

Petersburg, 26 Februarie. Agenția 
Vestnic zice că din 448 membri ai Dumei 
cari au fost aleși sunt 85 membri ai par
tidului monarchist, 42 moderați, 276 ai 
stângei, 71 cădeți, 48 sociali democrați, 
11 sociali-revoluționari și 88 membri ai 
celorlalte partide ale stângei.

Petersburg, 26 Februarie. In cercurile 
politice se anunță că ministrul de războiu 
a demisionat. Ca succesor al lui e desemnat 
Herschelmanu, guvernatorul general al 
Moscovei.

Petersburg, 26 Febr. Ziarul »Retsch< 
scrie că deputății aleși cari până acum nu 
fac parte din nici un partid, imediat după 
deschiderea Dumei vor întră în partidul 
cadeților. Cu chipul aresta partidul cade- 
ților va avea rolul principal în această 
Dumă.

Petersburg, 26 Februarie. Socialiștii 
au publicat o declarație cum-că sunt gata 
a sprijini un cabinet compus din membri 
ai partidului constituț onal democrat.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșlams,
Redactor respons. interim.: Victor Branisc©

încercările făcute de medici practici 
au dat resultaiul, că untura de pește în 
forma Bmulsiunei lui Scott este mult mai 
cu efect ca cea obicinuită. Un tratament 
într’o clinică cunoscută au dovedit, că un
tura de pește în starea ei obicinuită luată, 
au avut ca efect o augmentare a greutății 
de patru ori mai mare ca greutatea ei. 
Luată în forma Emulsiunei lui Scott, 
augmentarea de grăsime organică au tre
cut de șapte ori mai mare decât greuta
tea unturei de pește din Emulsium-a lui 
Scott. Copii și pațienții gingaț-i pot folosi 
Emulsiunea lui Scott fără a se teme de 
cea mai mică greutate.

Pescarul cu batogul cel mare este 
semnul de garanție al procedurei verita- 

b le a lui Scott. Cu referință Ia 
„Gazetă" și trimitere de 75 bani 
în mărci poștale se trimite sticla 
de probă franco dela

D r. Emil Eu dai
— „Farmacia orașului11. —

Budapesta IV. Vaczi utza 34/50.
Prețul unei sticle originale 2 cor. 50 b. 
— , . Secapătă în toate farmaciile . . —

Siiivest.ru
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Dels „Tipografia și Librăria" 

A. MUREȘIANU, Bra5ov 
se pot procura urmitorele cârti

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 
pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cursul la bursa din V lena..
Din 24 Februarie n. 1907.

Renta ung. de aur 470. . . .
Renta de corone ung. 4°/0 
mpr. că’". ier. ung. în aur 3’/,%

113 95
95.30

. 84.40

Diverse.
— A apărut tomul I. din „Novele* de 

Vasilis Banta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoridre frumose soris, 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto.

Poesii de Vasde Banta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A. Prețul 50 bani (-|-5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, oomediă 'ntr’un 
act de A. Kellner lo^alisată de I. Em. Bo 
bancu. Prețul 24 bani (-]- 8 b. porto).

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. Acâstă broșură conține 
poesii istoridre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
ț- 56 b. porto.)

Dinu Milian roman. Nenuioa sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Boohia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viaț*. tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

„Pe pragul mormântului? de 
preotul G. Simu, conține versuri fuuebrale 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-|- 6 b. porto).

Proba de foc. comedie într’un act după 
A- Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscarm. Prețul cor. 1.60, pl. ,20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenlor de Gr. 
G. Pencescu, prețul 50 b. -j- 5 b. ports.

Nu mă uita! Colecțiune de versuri 
pentru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neqruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bad. 
(+ 5 b. p.)

Pribeag, ediția I-ă de Ioan Iosif Soe- 
opul Preț. oor. 1. 50 b. pi. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Maoedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și crit cl de N. B&- 
dnlescn-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionuluî sâu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțî, adu
nate de 1. Pop-Reteganul. Prețul 80 bani. 
(+ 10 b. p.)

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pâ
rât anu, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișore de 
I6n6 A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto) 

ooo&oooeoeo

. 96.10 
. 201 15 
.15 .—

Impi. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.85 
Bonuri rurale croate-slavone . .
mpr. ung. cu premii ....
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin
Renta de hârtie austr. 42/10 ■ • • 99 05
Renta de argint austr. 4% * • • 98.30
Renta de aur austr. 4% - • • • 117 15
Renta de corfine austr. 4% • « • 99 05
Bonuri rurale ungare 3’/2% • • • 89 10
Los.irl din 1860 . . , . 154 15
Acțil de-ale Băncei ung. de credit 1763
Â.cțiî de-ale Băncei austr. de credit 835 25
A.cțil de-ale Băncei austro-ung. . 680 50
Napoleondorî........................ 19’ 8
Mărci imperiale germane . • 117.50
London vista.................... . . 241 07’/,
Daris vista............................ • 4 95.45
Note italiene........................ 95-45

Cursul pieței B •raso V
Din 26 Februarie n . 1907.

Bancnote rom. Cmp. 18.92 Vând. 18 96
Argint român „ 18>'0 R 18.84
Napoleondori. „ 18.94 n 19 -
Galbeni „ 11.20 w 11.45
Mărci germane „ 117.20 R 117.3
Lire turcesc! „ 21.50 ÎJ 21.6)
Scris, fonc. Albine 5% 101.— R 102
Ruble Rusesc! „ 2-53

In 6 zile
la

AMERICA
Transport de persoane 

înCANADA și ARGENTINA.
------- Cereți clarificări. ~~~ 

E d8 ajuns carte posta’ă.

Răspundem românește.

F&LiC et Comp.
Secția românească.

EaZazxxToairg'-
Strada Baboisen Nr. 30.

n
W. 4 din.Strada Măcelarilor. 

Informații se pot lua din casa 
Nr. 35, Strada Neagră, etajul I.

(2747,2—3.)

Burn Jasaaiga
■vzerita'bil cel irxiai fixi. 

-------------r Oegaa® -------  
veritabil franțuzesc și unguresc. 

VII Malaga și Sherry. 
Esențe ie Bum și Licher 
96% spirt de vin. Diferite sorturi de 
CW recomandă --------- -----—C. H. WSTĂDTER,

Uroguâatf,
Brasov, Strada Porții Nr. 15.

Lecțiuni de Pian
cu teorie perfectă, precum și lec
țiuni în limba francesă predă o 
Domnișoară română cu condiții foarte 
avantagioase. Informații se pot lua 
dela Administrațiunea „Gazetei".

i «sasssBsssaosesiSBSH

Vila Blebea în Azuga 
cn 7 camere, curte mare, grădină, este 
de închiriat dela 1 Maiu a. c even
tual de vânzare din mână liberă.

Informații mai de aproape se 
pot lua dela Doamna Balasa Biete»,. 
Brașov, Strada Neagră Nr. 21.

(2752,1-3.)
III

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.
---------------------------- ! i mi in in miii-------------------——

Important pentru vânătorii de cărți prin orașe și târguri
este cartea de rugăciune

„Lauda lui Dumnedeu“
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprindând rugăciuni de 
dimin6ța și de sdră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și Ia alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acdsta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Bomânî, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue sS 
stăm în privința acdsta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui Bumnedeu* s’a făcut Bo- 
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se pote căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț forte moderat.

Prețul
Cor. b.

lor este:

i

Legătură trainică negră și au
rită cu sdu fără chip sfânt 

de fildeș în alb seu negru
n

n

Imit.
R

R

„ cu mcheietore
„ ou cadriu argintat 

și înclndetdre

-.90
1.60
1.80

2.10

n

Cor. b.

2.65

3.10 
rabat

rugă-

Imit, de fildeș cu catifea și în- 
chietdre

„ „ cu catifea și po-
dobă mai mare

Vîndttorii de cărți primesc un 
mai considerabil.

Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de 
ciune“ întocmite de proiopresbiterul Calistrat Coca ou aprobarea consiBtoruiui 
eptscopeso ortodox-oriental din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin
zând asemenea tdte rugăciunile ndstre folositbre ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toți școlarii.

Prețul acestei cărți-.
pauză negră.............................  cor. 1.—

„ „ ceva mai luxbsă.............................cor. 1.20
„ „ format ceva mai mare . . . cor. 1.40

In

R

R
T6te acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. Mu-

reșianu, Brașov, unde au s6 se adreseze și vcndtetorii.

YV 0

a
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Pilule purgative zaharisite 
ale lui 

i Philipp Heustein. 
(Pilule Elisabeth a lui Neustein.)

Sunt a se prefera preparatelor si
milare în toată prvir.ța. Aceste pilule 
nu c nțin substanța stricăcioase. Se fo
losesc cu cel mai mare efect la bcale 
de pântece ușor purgative, curăță sângele. 
Foarte foioshoare și nevătămătoare la

—- ©©MStigjațsB, = 
cate este causa multor boale. Zaharisite 
le iau bucuros și copii.

4) csitle ew S& PHuîe costă mu
miei «O Ss. fl Sui eu 8 eutli care con
țin *-<» Pâlnie costă numai 8 cor.

I,a trimiterea prețwlwi «8e ® cor. 
se espeiîează 1 Swi franco.

Atențiune Iuțir âri?eecȘ 
Pilule purgative ale lui Philipp 
Neustein. Veritabile numai când 
cutia este provăzută cu instruc
ție și cu marca protocolată do 
scut, cu tipar roșu și negru Sf. 
Leopold și subscrierea „Phillpp 
Neustein farmacie1*. Invă'itoarele 
scutite de tribunalul comercial 
sunt "subsemnate cu firma 

noastră
Farmacia ff’EsSISpp Neustein 
la „Sf. Leopold*, WIEN I Plankengasse 6. 

Se capătă în toate farmaciile.
(2325,6—10.)

A. SVBuresianu
Orașov, Tergul HnuhsS W. SO.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus' în posițiune de a pute esecuta on-ce 
Comode cu promptitudine și acurateța, precum:

ÎMPRI^ATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI C0L0BÎ.

<L1KȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

r*.ț

_z

ST-A.TVTE.

FOI PmDICK 
BILETE DE~ VISITJ 

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEȘJEGASTE.BILETE DE LO&ODNĂ ȘI DE WĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘT ÎN COLORI.

i

♦

»

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî. 

EiLjLi<rȚrcrEi.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in loia mdvi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE MOMEÎJTARL 
se primesc în Marcul

<>•

I!
8

g
Comandele eventuale

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- £ 
,giul, îuderept în’curte. — Prețurile moderate. —% 

! ; Comandele din afară rugăm a le adresa la 
|| Tipografia A. MmȘIAOT, Brașov. |

D

Tipografia A. Mnreșianu, Brașov.
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